
L 1, 1.oldal,  2015.07.10-i változatL 1-H-2015 Szövetségi Pénzügyminisztérium  [Bundesministerium für Finanzen] - 2015/12 (2015-es kiadás)

An das Finanzamt EingangsvermerkFinanzOnline, unser Service für Sie!

2015

1)	 Kérjük,	itt	hiánytalanul	az	osztrák	társadalombiztosítótól	kapott	10	jegyű	biztosítási	számát	adja	meg!
2)	 A	feleséget/férjet,	élettársat	(nő/férfi)	és	bejegyzett	élettársat	(nő/férfi)	a	következőkben	-	ha	nem	másként	említik-	egységesen		 
 „partner‟	megnevezéssel	illetjük.
3)	 Kérjük,	adja	meg	a	gépjármű		nemzetközi	forgalmi	rendszámát!	Csak	akkor	kell	kitölteni,	ha	a	jelenlegi	lakhelye		nem	Ausztria	területén	van.

1. Személyi adatok
1.1	 CSALÁDI	/VEZETÉKNEVE	(NYOMTATOTT	NAGYBETŰKKEL)

1.2	 UTÓNÉV	(NYOMTATOTT	NAGYBETŰKKEL)		 1.3		TUDOMÁNYOS	CÍM	(NYOMTATOTT	BETŰKKEL)

1.4			10	jegyű	társadalombiztosítási	szám		
	 az	e-cardnak	megfelelően	1)       1.5    Nem  

             
    férfi          nő

1.7	 Családi	állapot	2015.12.31-én	(kérjük,	csak	egy	négyzetet	jelöljön	X-szel) 2)
  

  házas/bejegyzett	élettársi	kapcsolatban	élő         élettársi	viszonyban	(életközösségben)	élő

 
n n h h é é é é

  nőtlen/hajadon    tartósan	külön	élő          elvált     özvegy

2. Jelenlegi lakcím
2.1	 ÚT/UTCA	(NYOMTATOTT	NAGYBETŰKKEL)

2.2	 házszám			 2.3	 lépcsőház	 2.4		 ajtószám		 2.5		 ország	3) 

2.6	 HELYSÉG	(NYOMTATOTT	NAGYBETŰKKEL)

2.7	 postai	irányítószám	 2.8	 telefonszám	(Csak	akkor	töltse	ki,	ha	nincs	TB	szám)

3. Partner 2)

3.1	 CSALÁDI	/VEZETÉKNEVE	(NYOMTATOTT	NAGYBETŰKKEL)

3.2	 UTÓNÉV	(NYOMTATOTT	NAGYBETŰKKEL)		 3.3		TUDOMÁNYOS	CÍM	(NYOMTATOTT	BETŰKKEL)

3.4	 10	jegyű	társadalombiztosítási	szám																3.5			Születési dátum (Ha nincs	TB-száma,	
 az	e-cardnak	megfelelően 1)                                                  mindenképpen	töltse	ki)

n n h h é é é é
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1.6   Születési dátum (Ha nincs	TB-száma,	
mindenképpen	töltse	ki)

n n h h é é é é

2015.évi munkavállalói adóbevallás
Ha	további	információkat	igényel,	kérjük,	vegye	figyelembe	az	L	2	kitöltési	útmutatót.	Gyermekek	adójogi	figyelembe-vételéhez	minden	
egyes gyermeknél használja a L 1k lapot.
Adóügyi információkat a 2016-es Adókönyvben (Steuerbuch 2014,	www.bmf.gv.at,	Kiadványok)	talál,	illetve	az	Adóhivatalban	
kaphat.	Az	űrlap	beolvasása	gépileg	történik,	írjon	ezért NYOMTATOTT BETŰKKEL, és használjon kizárólag fekete	vagy	kék 
tintát.	Összegek	euróban	és	centben	(jobbra	zárva).	Csak	eredeti űrlapokat	adjon	le,	mert	a	másolatok	gépileg	nem	olvashatók!	
Az adatbeviteli mezőkön kívül eső	bejegyzések	szintén	nem	olvashatók	gépileg.

A nyomtatvány vastagon szedett mezőit / beikszelendő négyzeteit  mindenképpen ki kell tölteni.     Kérjük,	jelölje	X-szel	a	megfelelő	részt!

mióta (élettárs esetén nincs  
szükség keltezésredátumra)
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L 1, 2.oldal,  2015.07.10-i változatL 1-H-2015

4.  Belföldi munkaadók / nyugdíjfolyósító  helyek

4.1 

A	belföldi	munkabért	kifizető	helyek	vagy	nyugellátást	folyósító	szervek	száma	 
(A	pontos	darabszám	meghatározásához	lásd	az	L	2	kitöltési	segédletet)
Utalás: Amennyiben	nincsenek	járandóságai,	kérjük,	itt	írjon	egy	0-át	(nullát)	be!

4.2				A	nemzetközi	jogi	megállapodások	alapján	adómentes	bevételek	
       (pl. ENSZ, az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete [UNIDO]) összege 725

A	nem	önálló	tevékenységből	származó,	adólevonás	nélküli	bevételekhez		kérjük,	az	L 1i mellékletet	használja!

5.	 	Egyedül	keresők	adólevonása,	egyedül	nevelők	adólevonása

5.1  Egyedül	keresők	adólevonását	kérem,	és	nyilatkozok	arról,	hogy	partnerem	ezt	nem	veszi	igénybe.

5.2  Egyedül	keresők	adólevonását	kérem.

Megjegyzés az	5.1	és	5.2	ponthoz:	legalább	egy	gyermekre	5.3	pont	szerinti	családi	pótlékot	kell	kapnia

5.3 
Azon gyermekek száma,	akik	után	nekem	vagy	partneremnek	legalább	hét	hónapon	át	családi	pótlékot	folyósítottak.

Gyermekek	adójogi	figyelembe-vételéhez	minden	egyes	gyermeknél	használja	a	L	1k	lapot..

6. A házastársak vagy bejegyzett élettársak jövedelmének összege 4)

6.1  Nyilatkozom,	hogy	a	házastársam	vagy	bejegyzett	élettársam	éves	jövedelmének	összege	a	6.000	eurót	nem	haladta	meg.	[Ebben  
  az	esetben	a	legfontosabb	kiadásokra	(9.2,	9.3)	az	emelt	összeg,	valamint	a	rendkívüli	terhek	(a	11.1-11-4-es	pontok)	és	 
  a	házastárs	vagy	bejegyzett	élettárs	fogyatékosságával	kapcsolatos	költségek	(a	11.6-11.13-as	pontok)	viselésében	egy	 
  alacsonyabb	önrész	illeti	meg	az	igénylőt].

7. Nyugdíjasok	emelt	összegű	adókedvezménye

7.1 	 Emelt	 összegű	 adókedvezményt	 igénylek.	 (Előfeltétele:	 a	 saját	 nyugdíjjövedelem	 nem	 haladja	meg	 a	 25.000	 eurót,	 nem	 
  jogosult	az	5.	pont	szerinti		levonható	összegre,	házas	vagy	bejegyzett	élettársi	közösségben	él,	-	a	házastárs	vagy	a	be- 
  jegyzett	élettárs	éves	jövedelme	nem	haladja	meg	a	2.200	eurót).

8. Több gyermek után járó pótlék 
Csak	akkor	töltse	ki,	ha	a	(családi)	jövedelmek	összege	2015-ben	nem	haladta	meg	az	55.000 eurót. nicht	überstiegen	hat.	
8.1	 	 Kérvényezem	2016-re	a	több	gyermek	után	járó	pótlékot,	mert	2015-ben	legalább	egy	ideig	családi	pótlékot	folyósítottak	legalább	3	gyermek	után. 

8.2	  Kijelentem,	hogy	2015-ben	egy ideig,	 legalább	3	gyermekre	kaptam	családi	pótlékot,	6	hónapnál	 tovább	éltem	házasságban,	 
  életközösségben	vagy	bejegyzett	élettársi	kapcsolatban,	és	közös	bevételeink	nem	haladták	meg	az	55.000	eurót.

9. Különleges kiadások  (mutatószámonként	csak	a	teljes	éves	összeget	adja	meg	euróban	és	centben)

9.1  Igénylen	a	kiegészítő	különleges	kiadásnövelő	összeget	(legalább	3	gyereknél).
9.2	 Az	összes	biztosítási	díj	és	járulék	összege	(önkéntes	beteg-,	baleset-,	élet-	biztosítás,	 
	 hátramaradottak	biztosítása	és	temetési	biztosítópénztárak),	nyugdíjpénztári	járulékok, 
	 önkéntes	magas	összegű	biztosítás	a	törvényi	nyugdíjbiztosításon	belül 455

9.3	 A	lakótér	létrehozására	és	felújítására	fordított	összegek,	valamint	hitel	és	kamat 456

9.4	 Önkéntes	 tovább-biztosítások	 és	 biztosítási	 idők	 utánvétele	 a	 törvényes	 nyugdíj- 
	 biztosításban,	nyugdíjak	vagy	állandó	terhek 450

9.5	 A	törvényileg	elismert	egyházak	és	vallási	társulatok	kötelező	díjai 458

9.6	 Pénzadományok	többek	között	jótékony	szervezeteknek,	kedvezményezett	adomány- 
	 gyűjtő	egyesületeknek. 451

9.7	 Pénzadományok	környezetvédő	szervezetek	és	állatotthonok	részére 562

9.8	 Pénzadományok	önkéntes	tűzoltóságoknak	és	tartományi	tűzoltószövetségeknek 563
9.9	 Adományok	 többek	között	kedvezményezett	kutató-	és	oktatási	 intézményeknek,	 
	 múzeumoknak,	 a	 Szövetségi	 Műemlékhivatalnak,	 fogyatékos	 sport	 csúcsszervezetek- 
	 nek,	a	Nemzetközi	Korrupcióellenes	Akadémiának	stb. 459

9.10 Adótanácsadói költségek 460

10. Munkabér-szerzési költségek, ingázó-átalány/-euró  (a	718	és	916	jelzőszámokat	egyszerre	ki	kell	tölteni)

10.1 
Ingázói	átalány	–	ténylegesen	teljesítendő	éves	összeg.
Csak	akkor	töltse	ki,	ha	munkaadója	már	a	helyes	összegben	veszi	figyelem-
be.	Vegye	figyelembe:	L	34a	szám.	segédletet.	Kérjük	Számításához	hasz-
nálja	a	www.bmf.gv.at/pendelrechner/	alatti	kalkulátort. 718

10.2 Ingázói támogatás (adókedvezmény)	-	az	Önt	ténylegesen	megillető	éves	összeg
 Csak	akkor	töltse	ki,	ha	munkaadója	már	a	helyes	összegben	veszi	figyelem- 
 be.	Vegye	figyelembe:	L	34a	szám.	segédletet.	Kérjük	Számításához	hasz- 
 nálja	a	www.bmf.gv.at/pendelrechner/	alatti	kalkulátort.

916

4)	 A	6.pontot	csak	akkor	jelölje	be,	ha	az	5.1	pontot	nem	jelölte	be.
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L	1,	3.oldal,		2015.07.10-i	változatL 1-H-2015
5)	A	szakma	szerinti	csoport	rövid	megnevezése																	6)	A	munkáltatótól	kapott	költségtérítések	(kivéve	a	kereskedelmi	ügynököknél).

Rendkívüli teher 25%-os rokkantsági foktól
vagy ápolási díj folyósítása esetén Kérelmező Partner	az	5.1	vagy	6.1	pont	értelmében

11.6 A fogyatékos igazolvány számdes 

10.3	 Foglalkozásának	pontos	megnevezése	(pl.	szakács,	eladónő;	nem	elég	az,	hogy	„alkalmazott‟,	„munkás‟)

Ha a munkáltatója még nem	intézkedett	a	megfelelő	levonásról,	ide	a	következő, a jövedelemszerzéshez elengedhetetlen 
kiadások	évi	132	eurós	átalányába	be	nem	számítható,	jövedelemszerzéséhez	elengedhetetlen	kiadásait	jegyezze	be:

10.4	 Szakszervezeti	 tagdíjak,	 további	 szakmai	 szervezeti	 és	 érdekképviseleti	 díjak,	 és	 
	 magafizette	társadalombiztosítási	díjak	(pl.	Az	ipargazdaság	társadalombiztosítása	 
 [SVdGW]), kivéve az üzemi tanács illetékét 717

10.5	 Kötelező	hozzájárulások	egy	csekély	mértékű	foglalkoztatottság	alapján,	valamint	 
	 a	hozzátartozókra	kiterjedő	kötelező	biztosítási	díjak 274

Ide	kell	a	jövedelemszerzéshez	elengedhetetlenül	szükséges,	további	kiadásokat	bejegyezni.	Kérjük,	az	egyes	ráfordításoknak		az	
adómentes	pótlékok	és	juttatások	levonása	utáni	éves	összegét	jegyezze	be!	Ha	a	jövedelemszerzéshez	elengedhetetlen	kiadások		
nem	haladják	meg	az	évi	132	eurót,	nem	kell	bejegyzést	tenni.

10.6 Munkaeszközök 
	 (400	euró	fölötti	beszerzésekkor	csak	értékcsökkenési	leírás) 719
10.7 Szakirodalom 
 (nem	tartoznak	ide	az	általánosan	tájékoztató	művek,	pl.	lexikonok,	 
 kézikönyvek,	újságok) 720
10.8	 Utazási	költségek 
	 (a	lakás	és	munkahely	közti	ingázás,	valamint	a	családhoz	való	hazautazások	 
	 költségei	nélkül) 721

10.9	 Tovább-,	ki-	és	átképzési	költségek 722

10.10 A családhoz való hazautazások költségei 300

10.11	Kettős	háztartásvezetési	költségek 723

10.12	Egyéb,	a	jövedelemszerzéshez	elengedhetetlen,	nem	a	9.5-9.10.pont	alá	eső	 
 kiadások (pl. üzemi tanácsi illeték) 724
10.13	Egy	szakmai	csoport	átalány	érvényesítéséhez	kérjük,	írja	be	a	megfelelőt:
A: artista,	művész FM: motorfűrészes	erdőgazdasági	munkások HE: háziiparosok,	bedolgozók
B: színpadi	alkalmazottak,	filmszínészek FO: motorfűrész	nélküli	erdőgazdasági	munkások,	(körzeti	 V: ügynökök,	képviselők,
F: televíziós	alkotóművészek/intézők szolgálatot	teljesítő)	erdészek	és	hivatásos	körzeti	vadászok eladók
J: újságírók HA: házmesterek,	amennyiben	érvényes	rájuk	a	 P: városi-, községi vagy
M: Zenészek házmestertörvény képviselőszervezeti	tagok

Foglalkozás 5)	 A	tevékenységek	időtartamai:	kezdete	-	vége 	Költségtérítések	6)

n n h h -- n n h h

n n h h -- n n h h

11. Rendkívüli kiadások   (azonosítószámonként	teljes	éves	összeget	adjon	meg	euróban	és	centben)	
A	gyermekek	miatti	rendkívüli	kiadások	érvényesítéséhez	használja	az L 1k betétlapot.

Rendkívüli kiadások önrészesedéssel: (a	kapott	pótlékok	vagy	kárpótlás	levonásával)

11.1 Betegség kiadásai (fogpótlással) 730

11.2 Temetkezési költségek (amennyiben nem fedezi ezeket hagyaték) 731

11.3	 Kúraköltségek	(a	napi	5.23	eurós,	ápolás-	(teljes	ellátás)	célú	háztartási	
 megtakarítás	levonása	után) 734

11.4	 További,	nem	a	11.1.-11.3.pont	alá	eső,	rendkívüli	terheket	jelentő	kiadások 735

Rendkívüli	terheket	jelentő,	önrészesedés	nélküli	kiadások:

11.5 Katasztrófa okozta károk (a	kapott	kárpótlások	vagy	megtérítések	levonásával) 475
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L 1, 4.oldal,  2015.07.10-i változatL 1-H-2015
Kelt,	aláírás

Adóügyi	képviselő	(név,	cím,	telefon-/faxszám)

Megerősítem,	hogy	az	adatokat	legjobb	tudásom	és	lelkiismeretem	alap-
ján helyesen és teljességében 	(kérjük,	ügyeljen	a	kötelező	mezőkre)	
adtam	meg.	Tudatában	vagyok	annak,	hogy	a	valótlan	vagy	nem	teljes	
körű	adatok	megadása	büntetendő.

FONTOS TUDNIVALÓ: Kérjük, ne	nyújtson	be	eredeti doku-
mentumokat/bizonylatokat,	mert	az	Adóhivatalba	beérkező	
összes	iratot	az	elektronikus	rögzítés	után	megsemmisítjük	az	adat-
védelmi	 szabályoknak	megfelelően.	Ezeket	azonban	őrizze	meg	
legalább 7 évig	az	esetleges	felülvizsgálat	céljából.

Kérelmező Partner	az	5.1	vagy	6.1	pont	értelmében

11.7 A fogyatékossági adókedvezmény-átalányt  
	 kérek	 (előfeltétel:	 min.	 25%	 fogyatékosság,	 
	 nem	kaphat	ápolási	díjat)	és	nem	érvényesíti	a	 
 fogyatékosság miatti tényleges költségeket  
	 (439/418	jelzőszám).	

A fogyatékosság foka 

	%

A fogyatékosság foka 

	%

11.8	 A	diétás	ellátásért	járó	átalányozott	adómentes	 
	 összeget	igénylem	a	következő	indokra	tekintettel:
Z: cukorbetegség,	tuberkulózis,	lisztérzékenység,	AIDS
G:	epe-,	máj-,	vesebetegség
M:	gyomorbetegség,	másfajta	belgyógyászati	
megbetegedés

  Z

  G

  M

  Z

  G

  M

11.9	 Ápolási	 díj,	 vaksegély	 vagy	 más	 ápolás	 miatti	 
	 pénzjuttatás	folyósítása	
  (Megjegyzés:		A	11.7-es	pontnak	megfelelően	 
 egész	 éves	 illetmény	 esetén	 nem	 jár	 a	 
 fogyatékosság miatti adómentesség)

kezdet  vége

h h -- h h 2015

kezdet  vége

h h -- h h 2015

11.10.1 Az átalányozott adókedvezményt mozgáskor-
látozottság okán lehet igényelni.

  igen   igen

11.10.2 Az átalányozott adókedvezményt a KRESZ 29 §- 
ának	b	pontja	szerint	egy	 igazoló	 irat	megléte	
esetén saját gépkocsira igénylem

  igen   igen

11.11	 Igazolt,	fogyatékosság	miatti	taxiköltségek

435 436

11.12 Segédeszközökkel kapcsolatos, nem rendszeres  
 kiadások (pl. tolószék, hallókészülék, vaksági  
 eszközök), valamint a gyógyellátás kiadásai (pl.  
 orvosi- és gyógyszerköltségek) (Kérjük, vonja  
 le az esetleges költségtérítéseket!)

476 417

11.13	 Az	átalányozott	adómentes	összegek	helyett	a	 
	 tényleges	költségeket	érvényesítem	(pl.	a	gondo- 
 zóotthoni költségeket,  ápolással kapcsolatos  
 pénzjuttatást és az arányos háztartatási  
 megtakarítást – havi 156,96 eurót – le  
 kell vonni). Vigyázat:	a	11.7	alá	nem	írhat.

439 418

12.   Mivel	1938-tól	1945-ig	politikai	üldözött	voltam,	áldozati	igazolvánnyal	és/vagy	erről	hivatalos	igazolással	rendelkezem.

13. Bankkapcsolat (Nincs	szükség	külön	visszafizetési	kérelemre:	a	kifizetést	alapvetően	a	hivatal	intézi)

13.1			IBAN	(csak	akkor	töltse	ki,	ha	az	adóhivatalnak	még	NEM adta meg a banki adatait,	vagy	ezek	megváltoztak.)

13.2	 BIC	(csak	akkor	töltse	ki,	ha	az	IBAN	nem	 
										AT-vel	kezdődik)

Megjegyzés: Ezeket	a	kódokat	(IBAN,	BIC)	a	számlakivonatán	és	a	bank-
kártyáján	találja	meg.

13.3   Készpénzkifizetést kérelmezek

14. Adómentes összeget megállapító határozat

14.1   Nem kérek adómentesség-határozatot.

14.2   Évi	alacsonyabb	összegű	adómentesség-határozatot	kérek:																															 449  

Kérjük, csatolja ehhez a bevalláshoz az Ön esetében szükséges nyilatkozati mellékleteket is:

  (a	gyermekek	számának	figyelembe	vételével)														                  Csatoltam az L 1i mellékletet.
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